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Alacero - São Paulo, Brasil - 26 de setembro de 2018.  Este ano a indústria do aço e sua cadeia de valor se reunirão 
no Congresso Alacero-59, a ser realizado no Centro de Convenções de Cartagena das Índias, Colômbia, entre 
05 e 07 de novembro.

Neste evento, reconhecidos palestrantes irão discutir o desenvolvimento da indústria siderúrgica, seus de-
safios e oportunidades. Os principais tópicos são: Como avançar em sustentabilidade e competitividade; A 
nova política comercial global e regional; Os desafios da indústria siderúrgica: da China ao capital humano; A 
perspectiva dos consumidores de aço e o mercado de aço: o desafio do crescimento sustentado. Além disso, 
os delegados podem visitar a ExpoAlacero 2018, exposição das empresas mais importantes relacionadas à 
indústria siderúrgica.

O evento será presidido por Jefferson de Paula, presidente da Alacero e membro do Comitê Executivo da 
ArcelorMittal e CEO da ArcelorMittal Aços Longos América do Sul e Central e do Caribe, Carlos Arturo Zuluaga, 
presidente do Comitê Organizador da Colômbia e Presidente da Acesco - e Francisco Leal, o novo Diretor Geral 
da Alacero, agora sediada em São Paulo, Brasil. Rafael Rubio, Diretor Geral da Alacero até agosto, permanece 
como representante legal do escritório de Santiago até sua completa dissolução.

Para Francisco Leal “os desafios do setor, como competitividade e sustentabilidade, passam pela inovação. A neces-
sidade traz criatividade. Nesta nova dinâmica, as empresas siderúrgicas têm uma enorme oportunidade de moder-
nizar suas operações e serem mais competitivas regional e globalmente. 

Aproveito esta oportunidade para convidar todos os nossos parceiros e membros da indústria a participarem do 
nosso Congresso em Cartagena em novembro. “

Rafael Rubio, Diretor Geral da Alacero até agosto, permanece como representante legal do escritório de Santia-
go até sua completa dissolução.

Sobre Alacero

Alacero, Associação Latino-Americana do Aço, é a organização civil sem fins lucrativos que reúne a cadeia de va-
lor do aço na América Latina para promover os valores da integração regional, a inovação tecnológica, excelência 
em recursos humanos, segurança no trabalho, responsabilidade corporativa e sustentabilidade socioambiental. 
Fundada em 1959, é integrada por mais de 60 empresas produtoras e coligadas de 19 países da América Latina 
e do mundo, cuja produção é próxima de 70 milhões de toneladas por ano. A Alacero é reconhecida como uma 
Organização Consultora Especial pelas Nações Unidas.


